
                         

 
 Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut 
 

Navn:  

Stillingsbetegnelse: Ergoterapeut - basismedarbejder 

Afdeling: Træning, Aktivitet og Rehabilitering 

Nærmeste overordnede Leder af Træning, Aktivitet og Rehabilitering ergoterapeut 
Elsebeth Elsted 
Afdelingsleder fysioterapeut Jonas Bjødstrup  
Afdelingsleder fysioterapeut Anne Bro 

Faglig organisation Ergoterapeut foreningen 

1) Listning af hovedopgaver Opgavernes definition/ indhold 

  
Genoptræning efter § 86a og § 140 
 
Rehabilitering 

Ergoterapeutisk undersøgelse og træning af 
borgerens/patientens motoriske og kognitive 
funktioner samt færdighedstab i relation til 
hverdagslivets aktiviteter. 
I samarbejde med borger/patient definere 
mål og planlægge genoptræningen udfra 
ICF. 
Vurdere og progrediere/regrediere træningen 
og målet. 
Genoptræningen foregår enten individuelt 
eller på hold. Individuel træning foregår i 
borgerens/patientens eget hjem, nærmiljø 
eller på et kommunalt træningscenter. Hold-
træningen foregår på kommunalt trænings-
center. 
I forbindelse med træningsforløb vurderes 
om borgeren/patienten har behov for hjæl-
pemidler eller andre foranstaltninger såsom 
sociale aktiviteter i nærmiljøet.  
Der gives vejledning/instruktion i ergonomi i 
hjemmet.  
Rådgive, instruere og supervisere borge-
re/patienter, pårørende og relevant persona-
le. 
Holde sig ajour med ny viden og teori (gene-
relt) 

Tværfagligt samarbejde Deltage i samarbejdet med relevante fag-
grupper i forbindelse med genoptræningsfor-
løb, der kræver en rehabiliteringsindsats.  
Samarbejde med aktivitetspersonale i forbin-
delse med overdragning af borgere/patienter 
til vedligeholdende træning. 
Ekstern samarbejde med FYN bus. 

Mødedeltagelse Deltage aktivt i personalemøder i Vest/Øst 
og i hele terapeutgruppen. 
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Visitationsmøder. 
Ergoterapeutmøder. 
Forholder sig til dagsorden/referat i MED-
regi. 
Deltage i møder omkring de specialer man 
varetager. 

Dokumentation/registrering Dokumentationen foregår i omsorgssystemet 
CARE. Dette indebærer løbende journalfø-
ring, udarbejdelse af ICF skema og status. 
Til registrering bruges Sundhedsstyrelsen 
SEI skema. 
Master skema  i forbindelse med FYN bus 

Uddannelse Ansvar for at søge relevante kurser. 
Deltager i undervisning, som er planlagt af 
afdelingen med ekstern/intern underviser. 

Personlige kompetencer CV vedlægges 

2) Opgaver der medvirkes i:  
Udviklingsarbejde indenfor træningsområ-
det. 

Eksempelvis ift. sundhedsfremmende og fo-
rebyggende initiativer. 
Medvirke til at udvikle afdelingens ergotera-
peutiske træningstilbud. 

Varetagelse af studerende Have studerende med i den daglige træning, 
men har ikke det overordnede ansvar. 

  

 
3)Evt. særlige funktioner - eksem-
pler 

 
Opgavernes definition/ indhold: 

  

4) Opgaver for hvilke der ydes centralt aftalt funktionsløn:  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

Dato   Medarbejder  Leder 
 
 


